رمضان :اداكه اي ڤيستا جواده
اتاو عبادة؟
 10مي  5 / 2019رمضان 1440

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤ

ِ
ِ ِ ِ
الح ِّق
اله َدى َود ْي ِن َ
الح ْم ُد ل َّله ا َّلذ ْي َأ ْر َس َل َر ُس ْو َل ُه بِ ُ
َ
ِ
الم ْش ِرك ُْو َن.
لِ ُي ْظ ِه َر ُه َع َلى ِّ
الد ْي ِن ُك ِّله َو َل ْو ك َِر َه ُ
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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْي ِن.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ
إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت برأوليه كأمڤونن ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

انتارا كنعمتن يڠ داڤت دراسا اوليه اومت اسالم ڤد
بولن رمضان اياله اڤابيال تيباڽ وقتو بربوك ڤواسا.
اذان مغرب يڠ دكومندڠكن دمسجد ،سوراو اتاو
چوروڠ راديو تراسا بڬيتو اينده .اڤ تيدقڽ ،ستله لبيه
كورڠ  14جم مناهن الڤر دان دهاڬ ،اخيرڽ سلوروه
اومت اسالم يڠ برڤواسا دبنركن بربوك .بنرله سبدا
رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم:
ِ
لصائِ ِم َف ْر َح َت ِ
انَ :ف ْر َح ٌة ِعنْ َد فِ ْط ِر ِهَ ،و َف ْر َح ٌة ِعنْ َد
ل َّ
لِ َق ِ
اء َر ِّب ِه

يڠ برمقصود :اورڠ يڠ برڤواسا منداڤت دوا
كڬمبيراٴن ،كڬمبيراٴن كتيك بربوك دان
كڬمبيراٴن كتيك برتمو دڠن توهنڽ.

مسكيڤون حديث اين ممبريكن ڬمبارن بهاوا ساعت
بربوك ڤواسا مروڤاكن ساعت يڠ مڠڬمبيراكن ،نامون
بوكنله برمعنى اسالم ممبري كبنرن اونتوق اومتڽ
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ملمڤاوي باتس دالم حال ماكن دان مينوم كتيك
بربوك ڤواسا .فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األ ْع َراف
ايات :31
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يڠ برمقصود :ماكن دان مينومله ،دان جاڠنله
برلبيه-لبيهن .سسوڠڬوهڽ ال َّله تيدق مپوكاٴي
اورڠ يڠ برلبيه-لبيهن.

سبنرڽ ايتوله يڠ برالكو دكالڠن كيت .وقتو بربوك
ڤواسا دجاديكن ميدن ممبالس دندم اتس كالڤرن يڠ
دتڠڬوڠ سڤنجڠ وقتو سياڠ .صفة سدرهان دلوڤاكن.
ڤلباڬاي جنيس جواده الذت دسدياكن اونتوق
بربوك .تمبهن ڤوال ڤد زمان سكارڠ ،ڤلباڬاي ماكنن
دان مينومن بوليه دبلي دبازر 2رمضان .سمواڽ نمڤق
سداڤ دمات اورڠ يڠ الڤر .نفسو دان ڤروت كيت
سأوله 2بركات“ ،اكو نق اين ،اكو نق ايت“.
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سبدا رسول ال َّله  دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن
اوليه امام الترمذي دان امام ابن ماجه يڠ برمقصود:
تيدق اد َمائِدَ ه يڠ دڤنوهي انق آدم يڠ لبيه بوروق
درڤد ڤروتڽ .چوكوڤله انق آدم مڠمبيل ببراڤ
سواڤ ماكنن اونتوق مڠواتكن تولڠ صلبيڽ.
كاالو ميمڠ تيدق اد جالن الٴين (اونتوق ماكن
لبيه باپق) ،مك بريكن سڤرتيڬ رواڠ اونتوق
ماكنن ،سڤرتيڬ اونتوق مينومن دان سڤرتيڬ
اونتوق َن َف ْسڽ.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد حقيقتڽ ،بولن رمضان اداله بولن عبادة بوكن
ڤيستا ماكن مينوم .سإيريڠ دڠن ايت ،رسول ال َّله 
َ
س
مڠنجوركن كسدرهاناٴن دالم بربوك ڤواسا .أ َن ْ
بن َمالِك م ِر َوا َي ْتكن دالم سبواه حديث يڠ د ِر َوا َي ْتكن
اوليه امام ابو داود دان امام احمد:
ول ال َّل ِه  ي ْفطِر ع َلى ر َطب ٍ
َان َر ُس ُ
ات َق ْب َل َأ ْن
ك َ
ُ ُ َ ُ َ
ات َفع َلى َتمر ٍ
اتَ ،فإِ ْن
ُي َص ِّل َىَ ،فإِ ْن َل ْم َتك ُْن ُر َط َب ٌ َ
ََ
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ات ِمن م ٍ
َلم َتكُن حسا حسو ٍ
اء
ْ ْ َ َ َ َ َ
ْ َ

يڠ برمقصود :رسول ال َّله  بربوك دڠن ُر َطب
(كورما باسه) سبلوم منونايكن صالة .جك
تيدق اد ُر َطب ،مك بڬيندا بربوك دڠن تمر
(كورما كريڠ) .جك تيدق اد يڠ دمكين ،بڬيندا
بربوك دڠن ستڬوق اير.

او ْلله ماكن مينوم كيت سڤنجڠ بولن
مك دڠن ايتَ ،ك َ
رمضان .تومڤوكن لبيه ڤرهاتين كيت كڤد عبادة لبيه2
الڬي ڤد سڤولوه هاري ترأخير رمضان يڠ ممڤوپاٴي
ڤلباڬاي كايستيميواٴنَ .عائِ َشه  بركات دالم سبواه
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام مسلم:
َان َر ُس ُ
ول ال َّل ِه  إِ َذا َد َخ َل ا ْل َع ْش ُر َأ ْح َيا ال َّل ْي َل،
ك َ
َو َأ ْي َق َظ َأ ْه َل ُهَ ،و َج َّد َو َش َّد ا ْل ِم ْئ َز َر.

يڠ برمقصود :رسول ال َّله  اڤابيال ماسوق
دالم سڤولوه (هاري ترأخير رمضان) ،بڬيندا
مڠهيدوڤكن مالم ،مڠجوتكن اهلي كلوارڬاڽ
دان مڠتتكن ايكتن كاٴينڽ.
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حديث اين ممبري ڬمبارن كڤد كيت بهاوا اومت
اسالم تيدق سڤاتوتڽ منسيا-سياكن ڤلواڠ برعبادة
دالم بولن رمضان .تمبهن ڤوال ،اورڠ يڠ مڠهيدوڤكن
َل ْي َل ُة ا ْل َقدَ ر دڠن عمل عبادة دجنجيكن ڤڠامڤونن
دوسا-دوساڽ يڠ اللو .رسول ال َّله  برسبدا دالم
حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاري دان امام
مسلم:
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َق َّد َم
يمانًا َو ْ
َم ْن َقا َم َل ْي َل َة ا ْل َق ْد ِر إِ َ
ِم ْن َذ ْنبِ ِه

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ باڠون برعبادة ڤد مالم
ال َقدَ ر دڠن ڤنوه كإيمانن دان ڤڠهارڤن ،مك
دامڤونكن باڬيڽ دوسا 2يڠ تله اللو.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

اوليه يڠ دمكين ،كمباليله كيت كڤد متالمت اوتام
ڤنشريعتن عبادة ڤواسا ياٴيت اونتوق منانمكن صفة
تقوى دان منديديق هاوا نفسو ستياڤ اورڠ برإيمان.
موده-مودهن كيت برأوليه كامڤونن ال َّله ڤد بولن
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رمضان يڠ موليا اين ستروسڽ منداڤت ڬنجرن شرڬ
داخيرة كلق.
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يڠ برمقصود :دان برسڬراله كامو كڤد (مڠرجاكن
عمل 2يڠ باٴيق اونتوق منداڤت) كامڤونن درڤد
توهن كامو ،دان (منداڤت) شرڬ يڠ لواسڽ
سلواس الڠيت دان بومي ،يڠ دسدياكن باڬي
اورڠ يڠ برتقوى.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِلاَ و َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
َ ُ ْ َ ُ
ُ ْ ْ َ َ ُ ْ َ
ِ
الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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